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Maatalousosuuskunnat – avain maailman ruokaturvallisuuteen 

Maatalousosuuskunnat ja Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 

Maatalouden ja maaseudun ongelmat, nälkä, köyhyys, muuta väestöä alhaisempi koulutustaso ja osallisuus 

kaupallisista tai yhteiskunnan tarjoamista palveluista mainitaan erityisen huomion kohteina YK:n 

kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 julistuksessa. Osuustoiminnan avulla maaseudun ihmiset ovat 

kyenneet parantamaan toimeentuloaan, kehittämään yritystoimintaansa ja turvaamaan tuotteilleen pääsyn 

markkinoille. Kylien sosiaalisten olojen kehitykselle osuuskunnat ovat usein tarjonneet kulmakiven. 

Kansainvälisen Osuustoimintavuoden tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maaseudun osuuskuntien 

saavutuksia, kiinnittää huomiota osuustoiminnan mahdollisuuksiin uusilla tehtäväaloilla ja vahvistaa 

osuustoiminnan soveltamista taloudellisten ongelmien ratkaisukeinona muun muassa tutkimuksen ja 

koulutuksen keinoin. Myös Rio 20+ -kokouksen päätösasiakirjassa osuustoiminnalle annetaan keskeinen 

merkitys koko ruokaketjun kestävän kehityksen edistämisessä. Maatalousväestön osuuden supistuessa 

maaseudulla osuustoiminnan monipuolisuus ja muutkin kuin maataloustuottajien osuuskunnat sekä 

osuuskuntien välinen yhteistyö korostuvat. Osuustoimintavuosi tarjoaa myös ainutlaatuisen 

mahdollisuuden taloutta koskevien globaalien ja kansallisten kysymysten käsittelyyn osuustoiminnan 

silmälasien läpi nähtynä.  Vallitsevan talousajattelun silmälasein osuustoiminta sekä sen mahdollisuudet ja 

edistämistarpeet valitettavan usein näkyvät puutteellisesti tai jäävät sokeaksi pisteeksi.  

Elintarviketalouden globaalit rakenteet ja kehityssuunnat  

Ruoan tuotanto ja elintarvikkeiden markkinat kuuluvat strategisesti maailmantalouden keskiöön. 

Markkinoiden keskittyminen suurille monikansallisille yrityksille vahvistaa ruoan merkitystä 

sijoituskohteena ja vaikeuttaa tuotannon ohjautumista väestön ravitsemustarpeiden mukaan. 

Maailmanmarkkinoilla liikkuvilla ylijäämäerillä ruokitaan kasvavien kaupunkien väestöä subventioin, mutta 

kotimainen maataloustuotanto taantuu alhaisten tuottajahintojen vuoksi. Maatalousmaata siirtyy 

vientimarkkinoille suuntautuvien suuryritysten haltuun, ruokaomavaraisuus alenee ja vientituotteet 

valtaavat alaa.  Ruoan omavaraistuotannon sijaan ruokaa tai hyvätuottoisia non-food tuotteita viedään 

sijoittajamaihin ja maailmanmarkkinoille. Erityisesti bioenergian tuotanto kasvaa ja kilpailee ruoan 

tuotantoon käytetystä maasta. Viljelijöiden maanomistusoikeudet ovat vaarassa teollisen suurmaatalouden 

massiivisen maanhankinta-aktiivisuuden paineiden alla. Paikallisten perinteisten kasvi- ja 

tuotantoeläinlajien olemassaoloa, viljelyteknisen tietotaidon säilyttämistä ja kehittämistä uhkaavat 

globaalit sopimukset, joilla voidaan luovuttaa patenttioikeudet teollisesti tuotekehitettyjen lajikkeitten 

”omistajille”. Tätä kehitystä rohkaistaan voimaperäisellä propagandalla, jonka mukaan teollinen tuotanto, 

gm-lajikkeet mukaan lukien, on ainoa keino kohtuuhintaisesti tuottaa riittävästi ravintoa maapallon 

kasvavan väestön ruokkimiseksi. Tämä siitä huolimatta, ettei tutkimustiedoin voida tätä osoittaa – eikä 

myöskään vakuuttua gm-tuotteiden arvaamattomista vaikutuksista niin biodiversiteetille kuin ihmisten ja 

eläinten terveydellekin.  
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Maatalousosuuskunnat ovat mukana globaalissa elintarvikekaupassa ja niiden olettaisi tuovan 

kaupankäyntiin tiettyä vakautta tuottajaintressien edustajina. Osuuskuntamallissa tuotto palautetaan 

yrityksen ja sen tarjoamien palvelujen kehittämiseen ja jäsenten talouksille. Jäsenet ovat pääomasijoittajiin 

verrattuna osuuskuntansa palvelujen tarvitsijoita, eivät sijoituksensa tuottotavoitteiden heilahtelujen 

mukaan osakkeita ostavia ja myyviä spekuloijia. Osuuskuntamalliin sisältyy omistajajäsenten sitoutuminen 

yritykseen oman taloudenpitonsa palvelutarpeiden tyydyttämiseksi pitkäjänteisesti ja osuuskunnan 

kehittämiseksi tätä tarkoitusta varten. Tavoitteet jaetaan muiden tuottajien kanssa, joita yhdistävät 

samansuuntainen kokemus ja yhteisvastuu. Osuustoimintamalli tuo myös mukaan jäsenten sosiaaliset 

tarpeet taloudellisten rinnalla: talous ei voi olla päämäärä, jolle uhrataan jäsenten terveys ja yhteisöjen 

olemassaolo. Taloudellisten ”järkisyiden” rinnalla osuustoiminnan merkitys jäsenistölleen henkisenä 

voimavarana jää usein vaille huomiota, mutta vain sitä kautta voidaan ymmärtää osuustoiminnan tarjoama 

vaihtoehto sijoittajaomistajuudelle yritysmuotona. Osuustoiminnassa yhteenkuuluvuus ja eläytyminen 

toisten jäsenten asemaan vahvistavat myötätuntoa ja empatiaa, osuustoiminnallisen keskinäisen 

solidaarisuuden perustaa paikalliselta ja alueelliselta valtakunnalliselle ja kansainväliselle tasolle saakka.  

Globaalissa ruokakaupassa tuottajan käteen jäävä osuus ruoan hinnasta on jatkuvasti pienentynyt, eikä 

tilanteeseen näy parannusta vallitsevassa sijoittajaintressejä toteuttavassa vapaassa kaupassa. Asiaintilan 

korjaamiseksi on erityisesti eurooppalaisissa tuottajajärjestöissä ilmennyt halua irrottaa maatalous 

kilpailusäädöksistä ja siirtää tuottajahinnat sovittaviksi tuottajajärjestöjen, kaupan ja teollisuuden välisin 

neuvotteluin. Tätä koskeva esitys tiettävästi sisältyy EU:n parlamentissa valmisteilla olevaan 

maatalousuudistukseen (valmistelijana ranskalainen MEP Michel Dantin). Ainakin keskustelunavauksena 

esitys on omiaan murtamaan lukkiutuneita käsityksiä markkinatalouden yksiulotteisuudesta 

pääomavetoisena kapitalismina.  

Osuustoiminta yritysmuotona globaalissa markkinataloudessa 

Tuottajille osuustoiminta on taloudellisen yhteistyön instrumentti, jolla haetaan yhdessä oma-avun keinoin 

etuja, joita yksin ja muita vastaan kilpaillen ei voitaisi saavuttaa. Elinkeinoviranomaiset voivat kuitenkin 

tulkita yhteistoiminnan hintakartellien muodostamiseksi, kilpailun rajoittamiseksi ja ylipäätään uhkaksi 

kilpailun vapaudelle. Ajattelu istuu syvällä klassisen taloustieteen kilpailuideologisessa valtauskonnossa ja 

sen uusliberalistisessa soveltamisessa nykyajan talouspolitiikkaan. Historiallinen vertailukohta EU:n 

kilpailudirektiivien fundamentalistisen soveltamisen käytännön seurauksille löytyy Yhdysvalloista yli sadan 

vuoden takaa. Tuolloin, 1800- ja 1900-lukujen vaihteen molemmin puolin säädettiin liberalistisia lakeja 

yritysten kartellisopimuksia vastaan. Lait eivät kuitenkaan pysäyttäneet yrityskauppoja, jotka johtivat 

taloustaantuman aikana suuryritysten koon kasvuun ja monopolien syntyyn. Sen sijaan maaseudun 

farmarien hankinta- ja markkinointiyhdistysten toiminta vaikeutui ja niitä kiellettiin useissa osavaltioissa. 

Tämä ajoi farmarit suuriin vaikeuksiin ja konkursseihin. Sitkeällä poliittisella painostuksella ja 

joukkovoimalla maahan vihdoin säädettiin viljelijäosuuskuntien toiminnan salliva Capper-Volstead -laki. 

Siitä alkaen Yhdysvaltojen maatalousosuuskunnat ovat saaneet työrauhan eikä jäsentensä omistamaa 

yritysyhteistyötä pidetä vapaan kilpailun uhkana. Toisinaan vaikuttaa siltä, että EU:n kilpailudirektiivienkin 

yliaktiivisella valvonnalla pystytään tehokkaasti vaikeuttamaan pienten yritysten yhteistoiminnallisia 

sopimuksia, mutta globaalisti toimivien suurten yritysketjujen monopoliaseman estämistä ei kyetä 

hallitsemaan. Erityisen kohtuuttomasti viranomaisten kilpailutusvietti rankaisee yhteistoiminta-aloitteita 

maaseudun epätyypillisten markkinoiden oloissa, joissa yhteistoimintaa tarvitaan kilpailun vapauden 

vaalimista paljon kipeämmin edellytysten turvaamiseksi harvojen toimijoiden ja yhteisöjen 

elinvoimaisuuden ja tulevaisuudenuskon lujittamiseksi.  
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Markkinoiden liberalisoituminen 1980-luvun lopulta alkaen on myös suosinut osuustoimintaa. Esimerkiksi 

Afrikan maissa osuuskunnat olivat edellisinä vuosikymmeninä joutuneet keskusjohtoisten hallitusten 

politiikan työrukkasina valtion holhoukseen ja menettivät itsenäisyytensä. Nyt kiinnostus osuustoiminnan 

kehittämiseen on virinnyt uudelleen ja osuuskuntia perustetaan erityisesti maaseudulla vilkkaasti 

vapaaehtoisen yhteistyön pohjalta. Venäjällä ja Neuvostoliitosta itsenäistyneissä maissa sekä entisissä Itä-

Euroopan sosialistimaissa huonot kokemukset keskusjohtoisista osuuskunnista ovat muodostaneet 

painavan rasitteen sekä uusien osuustoiminnallisten yritysten imagolle että niiden synnylle ja leviämiselle. 

Esimerkiksi Virossa markkinatalouden vapautuminen on toteutunut varsin yksityiskapitalistisesti, eikä 

osuustoiminnasta ole ainakaan toistaiseksi kasvanut talouselämää tasapainottavaa vaikuttajaa, ei 

myöskään maatalousosuustoiminnan muodoissa. Toki näissä maissa tapahtuu myös myönteistä kehitystä: 

osuustoiminta uudistuu ja on hyvässä kasvun alussa.  

Osuustoiminta ja maaseudun uudenaikaistuminen 

Uuden teknologian levittäjänä osuustoiminta on kaikkialla maailmassa, Suomessakin, auttanut 

pienviljelijöitä ottamaan käyttöön uudenaikaistuvassa maataloudessa tarvittavia koneita, tarvikkeita ja 

työmenetelmiä. Kasvin- ja kotieläinjalostuksessa osuustoiminta on kulkenut kehityksen kärjessä. Tutkimus- 

ja tuotekehityksen uranuurtajana muistetaan Valion laboratoriot, joissa A.I. Virtasen tutkimus- ja kehitystyö 

karjanrehun valmistusprosesseissa käytettävien kemikaalien parissa toi keksijälleen Nobel-palkinnon. 

Teknologisten uudistusten levitystehtävä luontuu myös nykyisin maatalousosuuskunnille. Maatalouskone- 

ja tarviketeollisuuden intressien edistäminen ei kuitenkaan voi olla osuuskuntien ensisijaisena tehtävänä. 

Monesti kaupallinen intressi ohittaa tuottajan tarpeet ja unohtaa paikallisen kokemuksen ja hiljaisen tiedon 

viljelytekniikoiden soveltamisen lähtökohtana. Seurauksena voi olla kokonaisvaltaisesti 

kustannustehokkaiden ja kestävien menetelmien korvaaminen yksipuolisilla, tuotannollista 

monipuolisuutta köyhdyttävillä tai paikallisyhteisön toimintaa lamauttavilla ratkaisuilla. 

Tehoviljelykonseptiin sopivat tekniikat, kasvilajikkeet ja niiden tarvitsemat ylläpito- ja huoltorakenteet eivät 

välttämättä toimi luonnonoloihin ja monimuotoisiin viljelykäytänteisiin sopeutuneissa oloissa. 

Maatalousosuuskuntien tehtäväksi innovaatioiden levittämisessä ja uudistusten omaksumisessa tulisi 

nähdä myös jäsenten tarpeiden ja osallistumisen aktivointi sekä portinvartijana toimiminen teollis-

kaupallisten teknologiatuotteiden ja professionaalisen tiedon kritiikitöntä soveltamista hillitsemään.  

Tuotantoteknisten uudistusten edistämisen lisäksi osuuskunta voi itsekin olla organisaatioinnovaatio, 

sosiotekninen uudistus. Osuustoiminnallinen yhteistyö muuttaa totuttuja käytäntöjä aikaisemmin yksinään 

toimimaan tottuneiden ihmisten yritysyhteistyön organisoinnissa, johtamisessa, työnjaossa, jopa 

asenteissa. Käyttämättömiä mahdollisuuksia osuustoiminnan soveltamisessa on lähes rajattomasti. 

Suomessa ja muualla Euroopassa osuustoiminta tavallisesti organisoituu toimialoittain: maataloudessakin 

viljan markkinointia varten on (oli) oma Hankkijansa, joka myös välitti tuotantopanoksia, samoin 

maidontuottajilla osuusmeijerit ja Valio, lihantuottajilla osuusteurastamot jne. Kuluttajilla ja tuottajilla on 

myös ollut omat osuuskuntansa, samoin pankit ja vakuutusyhdistykset ovat erikoistuneet omille 

toimialoilleen. Taloudellisten tarpeiden moninaisuus ja riippuvuus toisistaan saattaisivat tarjota 

mahdollisuuksia toimialayhdistelmien muodostamille osuuskunnille. Maailmalta tunnetuimpia eri 

toimialoja yhdistäviä osuuskuntayhteisöjä on Espanjan Baskimaalle 1950-luvulla syntynyt Mondragonin 

osuuskuntayhteisö, jonka piirissä toimii teollisuusosuuskuntia, kuluttajaosuustoimintaa, pankki- ja 

vakuutusosuustoimintaa ja sosiaali- ja terveydenhoito-osuuskuntia. Onpa Mondragonilla nykyisin oma 

yliopistokin. Myös Afrikassa monialaiset osuuskunnat ovat maaseudulla huolehtineet sekä rahoituksesta 

että maataloustuotteiden markkinoinnista ja tarvikkeiden hankinnoista. Reilun kaupan tuotteiden 



4 

 

levityksessä osuuskunnat ovat aktiivisesti mukana edistämässä ns. kehitysmaiden tuotteiden markkinointia 

ns. kehittyneiden maiden kuluttajille.  Eri puolilla maailmaa omatoimista kosketusta ruoantuotantoon ja 

oman ruokansa alkuperästä varmuutta kaipaavat kaupunkilaisperheet ovat perustaneet ruokaosuuskuntia. 

Toimintamallissa osuuskuntayhteisö solmii lähimaaseudun maanviljelijän kanssa sopimuksen tietyn 

peltoalan viljelystä ja jakaa satoa kasvukauden aikana suoraan jäsentalouksien tarpeisiin. 

Yhteisömaataloutta (CSA - community supported agriculture) harjoittavat ruokaosuuskunnat ovat jo 

muodostaneet keskenään kansainvälisen yhteysverkoston. Uusien osuuskuntien keskeinen tukimuoto onkin 

vertaistiedon jakaminen.  

FAO:n selvitykset osuustoiminnan edistämisestä kehitysmaissa osoittavat, että olemassa jo olevien 

osuuskuntien vahvistamisella voidaan saavuttaa toimintamallin vakiinnuttamisen kannalta tehokkaasti 

tuloksia verrattuna uusien osuuskuntien perustamiseen alkeista lähtien. Tämä on hyvä muistaa, mutta se ei 

tietenkään poista sitä, että osuustoiminnan edistäminen vaatii myös jatkuvaa uudistumista ja myös 

toimintamallin soveltamista uusille tehtäväalueille. Tässäkin vertaistiedolla on keskeinen merkitys: 

osuuskuntien välisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla kokemuksia ja tietoa voidaan siirtää 

käytännönläheisesti sekä toimialojen sisällä että niiden rajojen yli.  

Osuustoiminnan edistämistehtäviä 

Yrittäjien tai kotitalouksien vapaaehtoinen yhteenliittyminen osuuskunniksi kuuluu markkinatalouteen yhtä 

hyvin kuin kilpailun vapauskin. Osuuskuntien asema tunnustetaan kansainvälisen lainsäädännön ohjeena 

ILO:n yleiskokouksen v. 2002 hyväksymässä Suosituksessa nro 193 osuuskuntien edistämisestä. Monin syin 

perustellun suosituksen linjauksiin sisältyy elementtejä myös Kansainvälisen osuustoimintaliiton 

julistuksesta osuustoiminnan identiteetistä ja periaatteista vuodelta 1995. Myös EU:n komission 

tiedonannoissa osuustoiminnan tunnustaminen perustuu näihin yleismaailmallisesti hyväksyttyihin 

osuustoiminnan tunnusmerkkeihin, ja osuuskunnat tunnustetaan tasavertaisiksi yrityksiksi elinkeinojen 

edistämisessä. Kansallisissa laeissa osuuskunnista säädetään joko omalla lailla, kuten esimerkiksi Suomessa, 

tai osuuskunnat sijoitetaan yleisiin yritys- tai yhdistyslakeihin (kuten esimerkiksi Ruotsissa laki 

taloudellisista yhdistyksistä).  

Maatalousosuustoiminnan nostaminen maailman ruokapäivän teemaksi osana kansainvälisen 

osuustoimintavuoden toimintaa on huomionarvoinen kannanotto. Siihen sisältyy tärkeä viesti: aika on 

kypsynyt sekä osuustoiminnallisen yritystoiminnan mallin saavutusten tunnustamiselle että tarpeelle ottaa 

sen tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti käyttöön ruokaturvallisuuden globaaleissa ratkaisuissa. 

Kysymyksessä on myös vallitsevien ajatus- ja toimintamallien muuttaminen, johon tarvitaan pitkälle 

osuustoiminnan teemavuoden yli ulottuvaa työtä. Osuustoiminnan edistäminen ei ole vain 

osuustoiminnallisten yritysten ja yhteisöjen sisäinen asia. Toimintamallin tulee kuulua koulutus- ja 

kasvatusjärjestelmän yleisiin tehtäviin ja erityisesti ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän 

edistämisen tehtäviin. Yhteistoiminnallisia (taloudellisen toiminnan) oppimisympäristöjä kaivataan myös 

tasapainottamaan median ”tosielämän kilpailuformaattien” kyllästämää ohjelmatuotantoa.  

Katteettomien velka-riskisijoitusten ryöstäytyminen mittakaavattomiin sfääreihin ja reaalitalouden 

ajautuminen tiheästi toistuviin taantumiin ovat muodostuneet uhkaksi koko maailmantaloudelle. Rahavalta 

keskittyy yhä harvempien käsiin, kuilu rikkaiden ja köyhien välillä syvenee, työttömyys uhkaa yhä useammin 

myös korkean teknologian alojen osaajia, julkinen talous ja peruspalvelut ajautuvat ahdinkoon. On tullut 

aika korjata vallitsevan uusliberalistisen talousajattelun perusteita. Tähänkin osuustoiminnalla on oltava 

valmiuksia tarjota vastauksia, kohtuuden talousmallia ahneuden ja ylilyöntien sijaan. Yliopistoissa kaivataan 
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osuustoimintatalouden tutkijoita ja opettajia. Yliopistossa opetettua luovuutta ja huippuasiantuntemusta 

tarvitaan muuhunkin kuin huippujohdon palkkiojärjestelmien innovointiin tai finanssisijoitusten 

velkajohdannaisten ja muiden riski-instrumenttien rakenteluun pörssikeinottelun tarpeita varten. 

Osuustoiminnan opetuksen saaminen mukaan korkeakoulujen opetusohjelmiin kuuluu Kansainvälisen 

osuustoimintavuoden tavoitteisiin. Suomessa ollaan tässä aloitteentekijöitä: Helsingin yliopiston Ruralia-

instituutin koordinoima kahdeksan yliopiston yhteinen Co-op NetworkStudies -opetusverkosto tarjoaa 

monitieteiset osuustoiminnan ja yhteisötalouden opinnot jäsenyliopistojen opiskelijoille verkossa. Useat 

yliopistot eri puolilla maailmaa ovat jo valmiita yhteistyöhön osuustoimintaopetuksen kehittämisessä. 

Aiheen tiimoilta pidetään seminaarikin Helsingin yliopistossa 19.10.2012.  

Edellytykset osuustoiminnan edistämiselle maailmanlaajuisen ruokaturvan parantamiseksi ovat hyvät YK:n 

kansainvälisen osuustoimintavuoden hengessä ja tavoittein. Yritysmuodon omaleimaisuus tunnustetaan 

kansainvälisesti lainsäädännön ohjeeksi, osuuskunnilla on merkittävä asema maataloustuotteiden 

markkinoinnissa ”pellosta pöytään”, tuottajaosuuskunnista kuluttajaosuuskuntiin. Monet suuret 

osuuskunnat ovat menestyneet hyvin ja innovatiivisia osuuskuntia syntyy jatkuvasti myös uusille 

tehtäväaloille. Osuustoiminnan suosio kasvaa erityisesti nuorten parissa ja osuustoiminnan arvot vastaavat 

yhä useampien käsityksiä taloudellisen toiminnan tarkoituksesta. Osuustoiminnasta on tullut 

markkinatalouteen varteenotettava vaihtoehto ihmiskeskeisenä yritysmallina.  


